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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di 

tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Kemiskinan telah 

membuat Jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, 

kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, 

kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya 

jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke 

kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi 

hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna 

rendahnya Human Development Index (HDI) Pembangunan Manusia Indonesia. 

Dalam setiap strategi pembangunan dinegara manapun, kesejahteraan 

masyarakakat merupakan tujuan penting pembangunan, namun kemiskinan 

merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan tersebut. Maka perlu 

disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. 

Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak yang tidak bisa mengenyam 

pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses 

pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mengakibatkan keluarga 

miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun telah 
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banyak strategi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka 

memperkecil angka putus sekolah seperti Beasiswa Miskin, Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) akan tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia masih belum 

optimal khususnya bagi anak-anak KM (Keluarga Miskin).  

Tabel 1.1 : Peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau Tahun 

2014-2016 

Jumlah penduduk  

(ribu) 

Persentase  

(%) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

498,28 jiwa 562,92 jiwa 515,40 jiwa 7,99 % 8,42 % 7,98% 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Prov.Riau Tahun 2014-2016 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, tingkat kemiskinan 2014-2015 di Provinsi 

Riau mengalami peningkatan, penambahannnya sebanyakk 64,28 ribu jiwa. Jika 

dipresentasekan, kenaikan terjadi sebanyak 0,83% dalam kurun waktu 1 tahun. 

Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau 2015-2016 mengalami penurunan, namun 

dengan nilai penuruanan yang sangat kecil sebanyak 15,98 ribu jiwa dengan 

presentase 0,44% dalam waktu 1 tahun. 

Tabel 1.2 : Peningkatan penduduk miskin pedesaan dan perkotaan di Provinsi 

Riau Tahun 2014-2016 

Pedesaan 

(ribu) 

Perkotaan 

(ribu) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

338,75 

jiwa 

388,13 

jiwa 

376,17 

jiwa 

15,53 

jiwa 

174,79 

jiwa 

170,79 

jiwa 

 Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Prov.Riau Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa pada tahun 2014-2015, penduduk 

miskin di Provinsi Riau bertambah 49,38 ribu jiwa untuk daerah perdesaan dengan 

presentase 1,02% dan bertambah 15,26 ribu jiwa untuk daerah perkotaan dengan 

presentase 0,52%. Pada tahun 2015-2016 penduduk miskin bekurang sebanyak 

11,98 ribu dan berkurang 4 ribu jiwa untuk daerah perkotaan. 

Dari uraian tabel 1.1 dan 1.2 diatas, dari angka yang ada, jelas 

mengindikasikan bahwa Provinsi Riau sendiri sampai saat ini belum terlepas dari 

permasalahan kesejahteraan yaitu kemiskinan yang antara lain ditandai dengan 

jumlah penduduk dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin masih cukup 

tinggi. Kemiskinan di Provinsi Riau hampir merata di semua kabupaten dan 

kecamatan yang masih didominasi di daerah pedesaan. Berdasarkan data BPS 

Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun 2014-2015 sebanyak 64,28 ribu 

jiwa penduduk miskin baik peningkatan di daerah pedesaan ataupun perkotaan. 

Dengan masih banyaknya program-program pemerintah yang masih belum 

optimal dan tidak berjalan dengan semestinya dalam penanggulangan kemiskinan, 

Dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dan spesifikasinya yaitu 

di Proinsi Riau, PKH hadir sebagai kebijakan pengentas kemiskinan dengan 

terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yaitu bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Maka sejak tahun 

2007 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial melaksanakan uji coba 

Program Keluarga Harapan (PKH).  

PKH adalah pemberian bantuan tunai bersyarat  (Conditional Cash 

Transfers) bagi Keluarga Miskin (KM). Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH 
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terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya 

bidang pendidikan dan kesehatan, karena dengan kesehatan yang terjamin maka 

pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak 

maka kualitas dari SDM akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh. 

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin dengan 

bantuan tunai bersyarat. Secara faktual, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga 

secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya 

penghasilan keluarga miskin (KM) menyebabkan keluarga tersebut idak mampu 

memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan untuk tingkat minimal sekalipun. 

Pemeliharaan kesehatan ibu mengandung pada keluarga miskin (KM) sering tidak 

memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan 

atau bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi. 

Sebagai contoh, angka kematian bayi pada kelompok penduduk 

berpendapatan rendah adalah 56/1000 kelahiran hidup sedangkan pada kelompok 

berpendapatan tinggi 26/1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Indonesia 

juga tinggi, yaitu sekitar 228/1000 kelahiran hidup atau tertinggi di Asia Tenggara. 

Tingginya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga 

medis pada saat proses kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat 

dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya keluarga miskin (KM) yang lebih 

memilih tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis. 

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin (KM) juga berdampak pada 

tidak optimalnya pada proses tumbuh kembang anak. Misalnya angka kematian 
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balita di Indonesia masih cukup tinggi. Kebutuhan gizi pada anak keluarga miskin 

(KM) juga rendah, gizi yang kurang ini berdampak buruk pada produktivitas dan 

daya tahan tubuh anak sehingga mempengaruhi kesehatannya. Seringnya tidak 

masuk sekolah dengan alasan sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi 

kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan anak keluarga 

miskin (KM) tidak dapat berprestasi disekolah. Sebagian dari anak keluarga miskin 

(KM) ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus 

membantu mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus 

keluarga miskin (KM) senantiasa rendah dan akhirnya teperangkap dalam lingkaran 

kemiskinan.  

Dengan hadirnya PKH diharapkan keluarga miskin (KM) dapat memiliki 

akses pelayanan kesehatan dan pendidikan layaknya keuarga berpendapatan tinggi. 

Dengan tujuan PKH yang telah dicanangkan dengan khusus yaitu: 

1. Meningkatkan status sosial ekonomi Keluarga Miskin (KM). 

2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, 

anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Keluarga Miskin 

(KM). 

3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga miskin (KM). 

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi anak anak keluarga miskin (KM). 

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: 

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat 



6 
 

Statistik, TNP2K dan Pemerintah Daerah. (Buku Pedoman PKH, 2016: 14) PKH 

merupakan Program Pusat, Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasar peraturan di bawah ini: UU No. 40 

Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan 

Yang Berkeadilan, Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan.  

Gambar 1.1 Alur Kerja PKH 

 

Sumber : Buku Pedoman PKH Tahun 2008 

Adapun alur kerja yang dilaksanakan dalam program PKH melibatkan 

banyak pihak diantaranya BPS selaku pemberi daftar calon peserta PKH 

berdasarkan data survey kemiskinan yang dilakukan BPS tahun 2011, UPPKH-
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Pusat yang bertugas sebagai pengendali teknis tingkat pusat, UPPKH-Kabupaten 

yang bertugas sebagai pengendali teknis tingkat Kabupaten, PT Pos Indonesia 

sebagai fasiliator pendistibusian bantuan tunai kepada peserta PKH, UPPKH-

Kecamatan yang bertugas sebagai pengendali teknis tingkat Kecamatan dan 

Sekolah serta Puskesmas sebagai induk yang di fasilitasi dalam pelayanan 

masyarakat bidang pendidikan dan bidang kesehatan pada program PKH ini. 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPPKH-Kecamatan  

 

Sumber : Buku Pedoman PKH Tahun 2008 

Adapun pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan yaitu 

dibawah naungan komando UPPKH-Kec dan yang di berikan wewenang untuk 

melakukan validasi dan verifikasi peserta PKH sesuai dengan syarat/ketentuan 

PKH dan kondisi riil Keluarga Miskin (KM) di lapangan melalui jalan sosialisasi 

PA (Pertemuan awal) yang dihadiri oleh seluruh peserta PKH dan melakukan 

survey langsung dengan mengunjungi setiap rumah peserta PKH. Dengan alur kerja 

sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, yaitu Kordinator 

Pendamping selaku ketua yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap 
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pendamping kecamatan. Adapun pendamping kecamatan jumlahnya bervariasi 

disesuaikan berdasarkan aspek: 

1. Kondisi Topografi 

2. Jumlah desa/kelurahan 

3. Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan 

4. Waktu tempuh rata-rata dari kecamatan ke desa 

5. Waktu tempuh rata-rata ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan 

6. Alat transportasi yang digunkan 

Berdasarkan rasio tersebut, (Buku Pedoman PKH, 2016 : 31) jumlah 

pendamping PKH tiap kecamatan ditetapkan sesuai ketentuan sebagai berikut:  

1. Kategori Kecamatan dengan kondisi Sangat Sulit 150-450 KM 

(Keluarga Miskin) 

2. Kategori Kecamatan dengan kondisi Sulit 75-300 KM (Keluarga 

Miskin) 

3. Kategori Kecamatan dengan kondisi Normal 50-200 KM (Keluarga 

Miskin)  

Di Indonesia PKH mulai dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007. 

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang menerima Program Keluarga 

Harapan yang mencakup 12 Kabupaten/Kota antara lain: 

1. Tahun 2011 Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar 

2. Tahun 2012 Kab. Kuantan Singingi 

3. Tahun 2013 Kota Pekanbaru dan Kota Dumai 
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4. Tahun 2014 Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Rohil, Kab. Rohul, Kab. Inhil, 

Kab. Bengkalis, dan Kab. Kep Meranti. 

Berdasarkan penerima Program Keluarga Harapan yang terdiri dari 12 

Kabupaten/Kota maka yang dijadikan tempat penelitian adalah Kab. Rokan Hilir 

Khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah. 

Tabel 1.3 : Penerima Bantuan PKH beserta jumlah KM (Keluarga Miskin) 

berdasarkan kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 

No Kecamatan Jumlah KM 

1. Bagan Sinembah 365 

2. Bangko 642  

3. Bangko Pusako 406 

4. Kubu 378 

5. Pasir Limau Kapas 320 

6. Rimba Melintang 254 

7. Tanah Putih 313 

8. Tanah Putih Tanjung Melawang 254 

9. Tanjung Medan 404 

10. Simpang Kanan 358 

11. Kubu Babussalam 334 

12. Sinaboi 396 

13. Batu Hampar 307 

14. Pekaitan 290 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 

Berdasarkan data tersebut, Pemkab Rohil ditetapkan sebagai lokasi 

pengembangan program PKH pada tahun 2014 yaitu untuk 8 Kecamatan. Adapun 

8 kecamatan tersebut adalah Bagan Sinembah, Bangko, Bangko Pusako, Kubu, 

Palika, Rimba Melintang dan Tanah Putih. Kemudian pada tahun 2015, daerah 

implementasi PKH diperluas dengan menambah 7 kecamatan dengan jumlah 2.342 

KM antara lain Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan, Simpang Kanan, 

Kubu Babussalam, Sinaboi, Batu Hampar, dan Pekaitan. 
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Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di 

Provinsi Riau. Rokan Hilir yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten 

Bengkalis dengan luas wilayah 8.881,59 Km2 dimana sebelah utara daerahnya 

berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, sebelah 

Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan 

Hulu, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kota Dumai, dan sebelah Barat 

berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara.  

Dengan letak geografis Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan langsung 

dengan daerah-daerah strategis baik kabupaten bahkan propinsi yang menjadi arus 

lintas dan jalur keluar masuk perdagangan dan sektor Indusri sehingga 

mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 

cukup tinggi.  

Berdasarkan sumber dari Kabupaten Rokan Hilir dalam angka tahun 2016 

tersebut, disebutkan bahwa Bagan Sinembah merupakan Kecamatan terpadat 

dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat kedua setelah kecamatan Bangko dari 

18 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan jumlah penduduk 

73,255 ribu jiwa. 

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan kecamatan yang dijadikan tempat 

penulis melaksanakan penelitian. Kecamatan Bagan Sinembah yang juga 

merupakan bagian dari Kabupaten Rokan Hilir merupakan kecamatan yang sedang 

berkembang, dengan perkembangan pesat disektor Industri memikat para Investor 

berdatangan ke Kecamatan Bagan Sinembah, pertumbuhan Industri ini 
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mempengaruhi arus perpindahan penduduk yang menyebabkan tingginya 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah.  

Di Kecamatan Bagan Sinembah PKH ini telah berjalan sebagaimana 

mestinya, namun demikian tidak terlepas dari hambatan dan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan program turut terjadi. Sebagaimana dikutip dari berita 

rohilonline.com, Program dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI ini dalam 

realisasinya dilapangan masih menjadi persoalan serius dan sorotan dari berbagai 

pihak. 

Salah satunya yakni mengenai pengumpulan data yaitu terjadinya persoalan 

kevalidan data dan kelayakan peserta PKH. Masyarakat yang seharusnya terdata 

sebagai peserta PKH justru tidak terdata. Berdasarkan observasi peneliti di 

lapangan membuktikan adanya aduan yang diterima oleh pendamping PKH 

Kecamatan Bagan Sinembah dari Ketua RT setempat yang warganya komplain 

mempersoalkan adanya peserta PKH yang dinilai bukan KM (Keluarga Miskin), 

sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai KM (Keluarga 

Miskin) tidak terdata atau tidak masuk sebagai calon peserta PKH. Artinya, 

pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat. 

Kurangnya koordinasi antar sektor menyebabkan hal ini terjadi, dimana 

sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Kementrian Sosial (Kemensos) bahwa 

Pendamping PKH Kecamatan hanya berhak melakukan verifikasi data, tetapi tidak 

memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan ataupun penambahan data 

sebagai calon peserta PKH. Pendamping PKH hanya diperbolehkan melakukan 

rekomendasi peserta PKH setiap tahun sekali namun tetap keputusan berdasarkan 
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pertimbangan dari pihak UPPKH-Pusat, dan yang terjadi di lapangan, pendamping 

PKH Kecamatan Bagan Sinembah telah mendata secara teliti dengan 

menambahkan data peserta PKH yang termasuk Keluarga Miskin (KM) sesuai 

dengan kriteria PKH, yaitu pada tahun 2014 dan 2015 pendamping PKH 

Kecamatan Bagan Sinembah telah mengajukan sebanyak 250 KM, namun hingga 

saat ini tidak ada konfirmasi dari pihak UPPKH-Pusat bahwa data rekomendasi 

telah disetujui karena tahun 2016 daftar nama peserta PKH yang dirilis tidak ada 

termasuk Keluarga Miskin (KM) yang namanya direkomendasikna masuk di daftar 

nama penerima bantuan. 

Sedangkan dalam praktiknya, Kemensos RI tetap memberikan kewenangan 

melakukan pendataan di tangan BPS dengan alasan BPS merupakan instansi/badan 

perhitungan statistik nomor 1 yang datanya diakui secara hukum oleh negara. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir sebagai pihak yang 

dipercayakan, memiliki data kemiskinan terkahir adalah data PPLS Tahun 2011 

yaitu data kemiskinan calon penerima bantuan Raskin Tahun 2011 yang dianggap 

berbeda target proritas sasarannya dengan PKH. Sehingga, selain ketidak tepatan 

sasaran program, hal ini juga menimbulkan konflik sosial antar masyarakat sebagai 

sikap protes. 

Sebagaimana dari hasil dilapangan, penulis menemukan peserta PKH 

sebagai penerima bantuan Tahun 2016 yang sudah sejahtera hidupnya karena sudah 

mengalami peningkatan kondisi sosial ekonominya dari rentang waktu tahun 2011-

2016 tersebut. Sehingga secara sistematika, sebenarnya peserta PKH tahun 2016 
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sudah bukan lagi peserta PKH yang memenuhi kriteria PKH dengan syarat dari BPS 

sebagai Keluarga Miskin (KM) untuk menerima bantuan. 

Sejalan dengan berita yang dikutip dari surat kabar Riau Pos Edisi 29 Juli 

2016, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, Misnawati S.Pd dalam 

pernyataannya menyebutkan bahwa data penerima PKH memang menggunakan 

data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011 yang sudah tidak 

lama dan tidak relevan lagi, namun data ini masih akan disaring oleh pendamping 

PKH sesuai kriteria dalam proses validasi. 

Idealnya, menurut aturan yang dijelaskan (Buku Pedoman PKH, 2016: 32) 

bahwa 100 KM (Keluarga Miskin) untuk di dampingi oleh 1 Pendamping PKH di 

Kecamatan, namun kenyataannya di lapangan penulis menemukan fakta bahwa 

pendamping PKH di Kecamatan Bagan Sinembah hanya berjumlah 2 orang, hal ini 

tentu menjadi masalah selanjutnya karena karena dengan wilayah kerja yang luas 

yaitu Kecamatan Bagan Sinembah yang terdiri dari 17 desa dengan jarak yang jauh, 

maka mempengaruhi keoptimalan kinerja pendamping sehingga validasi data oleh 

pendamping PKH yang diharapkan akan menjadi solusi dapat menyaring keluarga 

dengan kriteria Keluarga Miskin (KM) tidak terlaksana karena proses validasi yang 

hanya dilakukan 2 hari maka ada beberapa desa yang tidak dilakukan peninjauan 

dan luput dari survei validasi data.  

Ketidaktepatan sasaran program yang disebabkan karena kesalahan 

penentuan prioritas bagi penerima bantuan akan menyebabkan tujuan awal program 

yaitu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

tidak dapat tercapai. Sebagaimana yang diungkapkan dalam data dibawah ini 
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mengenai jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bagan Sinembah dalam kurun 

waktu 4 tahun justru mengalami peningkatan. 

Tabel 1.8 : Data Penduduk Miskin Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2013 -2016 

No Tahun Jumlah RTM 

1 2013 1356 

2 2014 1471 

3 2015 1580 

4 2016 1667 

Sumber : Kantor Camat Tahun 2013-2016 

Berdasarkan data penduduk miskin yang telah dipaparkan pada tabel 1.8 di 

atas, maka telihat secara signifikan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bagan 

Sinembah meningkat tiap tahunnya. Hal ini tentu berseberangan dengan tujuan 

utama PKH yaitu mengentas kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memberikan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang 

baik. Tujuan PKH menjadi tidak tercapai disebabkan kebijakan dari program PKH 

dibawah naungan Kementrian Sosial yang tidak tepat dalam memilih rumah tangga 

sasaran sebagai penerima bantuan, dengan menggunakan data PPLS (Pendataan 

Program Perlindungan Sosial) tahun 2011 dari BPS Kabupaten sebagai acuan yang 

digunakan dalam pendataan sebagai calon peserta PKH, BPS tidak memperbaharui 

data penduduk miskin tiap tahunnya yang seharusnya dilakukan untuk mengetahui 

berapa jumlah keluarga miskin yang harus terdaftar sebagai calon peserta PKH 

justru tidak dilaksanakan. 
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Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk miskin dan Peserta PKH Tahun 2014-2016 di 

Kecamatan Bagan Sinembah 

Tahun Calon peserta PKH 

(KM) 

Peserta PKH 

(Sudah tervalidasi) 

2014 600 393 

2015 600 265 

2016 500 365 

Sumber : UPPKH Kec. Bagan Sinembah Tahun 2014-2016 

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, terlihat dengan jelas bahwa Keluarga Miskin 

(KM) di Kecamatan Bagan Sinembah yang terdata berdasarkan data PPLS 

(Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011 dari BPS Kabupaten Rokan 

Hilir dengan jumlah yang banyak, tetapi setelah dilakukan validasi oleh 

pendamping PKH Kec di lapangan, yang sesuai dengan ketentuan PKH dan 

termasuk kategori Keluarga Miskin (KM) berkurang jumlahnya hingga mencapai 

angka yang sangat sedikit sesuai data tabel diatas. Ini membuktikan telah terjadinya 

kesalahan dalam penerapan prioritas bagi penerima bantuan sehingga dinilai 

program tidak tepat sasaran karena tidak benar-benar diperuntukkan untuk 

Keluarga Miskin (KM). 

Terkait dengan diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) di 

kecamatan Bagan Sinembah yang dinilai dalam implementasi dan pelaksanaannya 

terdapat hal-hal yang tidak sesuai terjadi seperti PKH tidak dapat menjaring 

kelompok sasaran yang tepat dalam pendistribusian bantuan hingga menyebabkan 

program tersebut dinilai belum mampu mencapai tujuan awal program yaitu 

membantu Keluarga Miskin (KM) di Kecamatan Bagan Sinembah agar dapat 

mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta mewujudkan keluarga 

sejahtera dengan dicerminkan dari berkurangnya angka kemiskinan di Kecamatan 
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Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena pada kenyataannya berdasarkan 

data yang telah dipaparkan diatas, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bagan 

Sinembah dari tahun 2013-2016 justru mengalami peningkatan dengan angka yang 

cukup signifikan. 

Berangkat dari permasalahan diatas, dengan adanya program PKH tersebut 

maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

Implementasi PKH dan permasalahannya dalam penanggulangan kemiskinan, 

apakah PKH dalam implementasinya sudah tepat sasaran atau belum, khususnya di 

Kecamatan Bagan Sinembah, sehingga penulis melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH 

(PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DI KECAMATAN BAGAN 

SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Implementasi PKH di Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi PKH di 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 
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1.3 Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasi PKH di Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi 

PKH di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam memperkaya wawasan dan perkembangan ilmu 

Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah 

dan merumuskannya dalam bentuk tertulis sehingga dapat 

mengaplikasikan ilmu teoritis yang telah didapat penulis semasa kuliah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau saran dan masukan bagi intansi terkait dalam meningkatkan 

pelayanan dan implementasi program. 

b. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sama 

yaitu Kebijakan Program PKH. 



18 
 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini hanya 

menyangkut tentang Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini, secara garis besar akan menyajikan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menggunakan beberapa teori untuk 

mencoba menjelaskan dan menghubungkannya dengan masalah 

penelitian. Selain itu juga menjabarkan beberapa point penting 

penelitian yaitu Definisi Konsep, Konsep Operasional, 

Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian tentang Jenis 

Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber 

Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan 

Tekhnik Analisa Data. 
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 BAB IV     : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

Menguraikan tentang sejarah objek penelitian , aktivitas objek 

penelitian, dan struktur organisasi objek penelitian. 

 BAB V    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai yang diteliti. 

 BAB VI     : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian 

 


